
PROCESARE APICOLA 

Apicultorii vor putea obtine din acest an finantare din fonduri europene, prin Programul 

National Apicol. Banii pot fi utilizati pentru achizitia de familii de albine, conditia fiind ca 

fermierii sa fie organizati in forme asociative si sa detina un atestat care sa confirme ca 

au o pregatire profesionala in domeniu. 

Fondurile sunt disponibile pentru finantarea tratamentului de combatere a varoozei, 

boala specifica albinelor, si pentru achizitia de matci, roi la pachet, roi pe faguri si familii 

de albine.Sprijinul financiar este acordat pe baza unei cereri depuse de apicultor prin 

intermediul formei asociative din care face parte. 

Pentru anul 2008, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, este de 6,7 milioane lei, la care se adauga 

o finantare egala de la Uniunea Europeana. Fondurile UE alocate anual pentru 

finantarea Programului National Apicol derulat in perioada 2008-2010 sunt de circa 

doua milioane Euro anual, la care se adauga alte doua milioane Euro de la bugetul de 

stat. 

Apicultorii beneficiari ai Programului solicita anual ajutorul financiar prin intermediul 

formei asociative din care fac parte. Documentele necesare pentru obtinerea sprijinului 

sunt: cerere, declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat sprijin financiar prin 

intermediul altei forme asociative, copii dupa actele de identitate, precum si dupa 

documentul de inregistrare/autorizare sanitara veterinara. Crescatorii de familii de 

albine ecologice va trebui sa depuna copii dupa fisa de inregistrare a producatorului in 

agricultura ecologica, dupa contractul producatorului ecologic, dupa certificatul de 

atestare ecologica a familiilor de albine. 

 

Beneficiarii programului sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau 

juridice, organizati in asociatii de crescatori de albine, cooperative sau grupuri de 

producatori, constituite conform legislatiei in vigoare. 
NOTA: Materialul  este prezentat  in scop informativ  si considerat ca fiind util. Spre documentarea Dvs.  foarte 
precisa la fiecare domeniu, urmariti  actualizarile permanente. 


